
Sebagai upaya perlindungan terhadap COVID-19 di lingkungan TelkomGroup

Seluruh karyawan, khususnya yang memiliki relasi dengan mitra dari negara terjangkit Corona Virus
agar senantiasa memantau perkembangan penyebaran melalui media informasi resmi, pada link

bit.ly/coronamap

Urusan kedinasan yang melibatkan mitra kerja 
dari negara yang terjangkit Virus Corona agar 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
media komunikasi jarak jauh.

Seluruh karyawan dan keluarga agar tidak 
bepergian ke negara dan daerah terjangkit 
Corona Virus, baik untuk urusan kedinasan 

maupun urusan non kedinasan.

Seluruh karyawan, khususnya yang memiliki relasi dengan mitra dari negara terjangkit Corona Virus 
agar senantiasa memantau perkembangan penyebaran melalui media informasi resmi, pada link berikut ini : 

Jika karyawan terpaksa bepergian ke lokasi 
epidemik, harus mendapatkan izin dari atasan 

langsung dan atasan mengkomunikasikan 
perjalanan tersebut kepada 

HCBP / HC Regional terkait. 

IMBAUAN WASPADA VIRUS CORONA UNTUK KARYAWAN TELKOMGROUP

Karyawan yang baru kembali dari 
negara/daerah terjangkit, diwajibkan untuk : 

Bila berada di tempat keramaian atau public area, 
agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Karyawan yang mengalami gejala seperti demam, 
batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan serta 
letih berkepanjangan agar segera menghubungi klinik Yakes 
Telkom atau Telkomedika terdekat untuk mendapatkan 
penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. 

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Telkomers dapat menghubungi Call Center berikut  : 

Karyawan dan keluarga senantiasa melakukan upaya 
pencegahan risiko terpapar Corona Virus dengan cara 
membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat 
mencakup dalam hal mengkonsumsi makanan-
minuman, menggunakan masker / tissue terutama 
saat batuk atau bersin, mencuci tangan dengan sabun
/ cairan antiseptik, serta menjaga daya tahan tubuh.

Mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh.

alur surveillance kesehatan yang ditentukan oleh 
otoritas pemerintah saat kedatangan.

Memeriksakan diri ke dokter apabila terdapat gejala gangguan 
    saluran pernafasan pada masa inkubasi virus (14 hari).

3. Melaporkan kepada HCBP / HC Regional (u.p HC Service) 
    terkait.
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https://gisandata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

Jika membutuhkan informasi
lebih lanjut, hubungi

Call Center YAKES berikut:

Jabodetabek
(0811-800-2021)

Kepulauan
Wilayah Timur
(0813-5561-1888)

Jateng & DIY 
(0812-2554-4000)

Kalimantan
(0813-5001-3939)

Telkomedika 
(0811-2473-069)

Sumatera 
(0813-9691-7000)

Jatim & 
Bali-Nusra

 (0812-3322-7755)

ATAU

Jawa Barat
(0812-2093-2999)

ATAU

Karyawan
TelkomGroup
dapat menuju

ruang kerja

Petugas akan memberikan
kartu akses (izin masuk kantor)

dan mempersilahkan untuk
memasuki ruangan yang dituju

37,5 C

>

Jika temperature
tubuh dibawah

37,5 derajat Celcius

37,5 C>

Jika temperature
tubuh melebihi

37,5 derajat Celcius

Pengunjung akan
memasuki Kantor atau 
Gedung TelkomGroup

Dilakukan prosedur
pemeriksaan suhu
tubuh menggunakan
Thermal Scanner

Menggunakan hand
sanitizer saat memasuki
Kantor atau Gedung
TelkomGroup

Menyerahkan Declaration Form
dengan melampirkan:

Dilanjutkan pemeriksaan
dokumen oleh Petugas

Jika tidak memiliki riwayat perjalanan
dari negara endemic COVID-19 dalam

rentang waktu 14 hari kalender

Jika memiliki riwayat perjalanan
dari negara endemic COVID-19

dalam rentang waktu
14 hari kalender

Tidak diperkenankan untuk
memasuki Kantor/Gedung

TelkomGroup

Non-Karyawan
TelkomGroup
mengisi
Declaration Form

Petugas akan mengarahkan
yang bersangkutan untuk
mengunjungi rumah sakit
atau klinik terdekat 

1) KTP / Kartu Identas lain untuk WNI
2) Passport untuk WNA

INSTRUKSI PROSEDUR STANDAR
MEMASUKI KANTOR/GEDUNG TELKOMGROUP

FRONT DESK


